
 

VANTAAN TANSSIOPISTON TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa on työstetty yhteistyössä koko henkilökunnan kanssa. 
Opistomme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöskentely perustuu jatkuvalle oppimiselle ja 
toimintatapojen kehittämiselle. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitetään vähintään 
joka kolmas vuosi. Suunnitelma on hyväksytty Vantaan Tanssiopiston tuki ry:n hallituksen 
kokouksessa 19.1.2022.  

Tasa-arvolla tarkoitamme kaikkien yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteisön jäseninä riippumatta 
sukupuolesta ja sen ilmaisemisen tavasta. Sukupuolisen tasa-arvon ymmärrämme koskevan myös 
sukupuolivähemmistöjä. 
 
Yhdenvertaisuudella tarkoitamme sitä, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla riippumatta heidän 
henkilökohtaisista ominaisuuksistaan kuten sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta, 
ulkonäöstä, iästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, yhteiskunnallisesta asemasta, poliittiseen tai 
ammattiyhdistystoimintaan osallistumisesta, perhesuhteista, terveydentilasta ja alkuperästä. 
Yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää myös moniperusteisen syrjinnän tilanteiden 
tunnistamista. 
 
Tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja antirasismiin liittyvät käsitteet auttavat tunnistamaan näihin 
liittyviä ilmiöitä sekä tarjoavat mahdollisuuden keskusteluun. Suunnitelman liitteenä on luettelo 
keskeisimmistä tähän aihepiiriin liittyvistä käsitteistä. 

 

Vantaan Tanssiopiston arvot lyhyesti 

• Tanssin ilo 
• Oppilaan kehoa ja eri ikäkausien kehitysvaiheita kunnioittava opetus 
• Yhdenvertaisuuden kunnioitus 
• Oppilaslähtöisyys ja vastavuoroisuus opetuksessa 
• Luovuuden ja esteettisyyden monimuotoisuuden hahmottaminen 

 
 

Toiminnassamme noudatamme seuraavia turvallisemman tilan ohjeita  
 

• Kunnioitamme ihmisten fyysisiä ja emotionaalisia rajoja sekä erilaisia olemisen tapoja. 
• Vältämme toisten ihmisten yksilöllisten ominaisuuksien, kuten ulkonäön kommentointia. 



• Pyrimme tiedostamaan olettamukset, joita teemme ulkoisten ominaisuuksien, puheen, 
käytöksen tai ihonvärin perusteella ja kohtaamaan toisemme ilman näistä syntyviä 
ennakkoluuloja ja -odotuksia. 

• Ymmärrämme, että toinen ihminen on aina myös jotakin muuta kuin vain sitä, millaisena me 
hänet näemme tai millaiseksi hänet ajattelemme.  

Jokainen meistä on vastuussa tilojen tekemisestä turvallisemmiksi. 
 

 
 

 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Vantaan Tanssiopiston muodostamassa yhteisössä 

Opistomme muodostamassa yhteisössä tulee jokaista kohdella kunnioituksella hänen asemastaan 
tai roolistaan riippumatta. Toisen omanarvontunnon vahingoittaminen kielenkäytöllä tai 
käytöksellä on kiellettyä kaikissa tilanteissa. Haluamme ymmärtää yhteisöömme kuuluvien - niin 
osallistujien välisen kuin henkilökunnan keskinäisenkin - yhdenvertaisuuden opiston vahvuutena, 
jota vaalimme yhdessä. Haluamme välttää asemaan tai rooliin perustuvien arvohierarkioiden 
rakentamista. 

Kaikki erilainen kohtelu ei ole syrjintää. Erilainen kohtelu on sallittua, jos sille on hyväksyttävä syy. 
Myöskään yhdenvertaisuuden turvaamiseksi tarpeelliset toimenpiteet, joilla parannetaan tietyn 

Miten  voin toimia, jos itseeni tai toiseen kohdistuu epäasiallisuutta, syrjintää, häirintää, 
kiusaamista tai huomaan ongelmia yhdenvertaisuuden toteutumisessa? 
 

Kerro asiasta! Jokaisella on vastuu ja velvollisuus puuttua epäasialliseen toimintaan, 
kiusaamiseen, syrjintään tai häirintään sellaista havaitessaan. Kaikkiin ilmoituksiin ja huomioihin 
tällaisesta suhtaudutaan vakavasti ja pyritään toimimaan asian selvittämiseksi ja tilanteen 
korjaamiseksi. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti. 

Vantaan Tanssiopiston oppilaat, oppilaiden perheet ja muut toimintaan osallistuvat voivat 
ottaa yhteyttä opettajaan (tunnin yhteydessä tai sähköpostilla) tai opiston rehtoriin 
(sähköpostitse tai puhelimitse). Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti.  

Vantaan Tanssiopiston henkilökunta voi kääntyä rehtorin, luottamushenkilön,  
työsuojeluvaltuutetun tai työterveyshuollon puoleen riippuen tilanteesta ja ongelman 
luonteesta. 
Sekä tanssiopiston toimintaan osallistuvat että sen henkilökunta voivat saattaa asioita myös 
kannatusyhdistyksemme Vantaan Tanssiopiston tuki ry:n hallituksen käsiteltäväksi sen sihteerinä 
toimivan opiston rehtorin kautta kirjallisessa muodossa. 
 
Henkilökunnan yhteystiedot: etunimi.sukunimi@vantaantanssiopisto.fi  
Rehtorin yhteystiedot: merja.snellman@vantaantanssiopisto.fi p. 050 591 8709 

 



ryhmän asemaa ja olosuhteita, eivät ole syrjintää. Positiivinen erityiskohtelu on oikeutettua, jos sen 
tarkoituksena on yhdenvertaisuuden edistäminen tai syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen 
tai poistaminen. 

 

Tanssiopiston toimintaan osallistuvien tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

 

Toimintaan osallistuvilla tarkoitamme tanssiopiston oppilaita, oppilaiden huoltajia ja perheitä sekä 
kaikkia, jotka jollain tavalla tulevat toimintamme piiriin. Pyrimme kaikessa toiminnassamme 
toteuttamaan osallistujien yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäviä toimintatapoja sekä 
sitoutumaan syrjimättömyyteen ja turvallisemman tilan periaatteisiin. 

 

• Oppilaaksi hakeutuminen ja opistossa opiskeleminen 

Oppilaaksi pääsee ilmoittautumalla ja opetusryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Opistossa jo opiskelevat saavat varata oppilaspaikan seuraavalle lukuvuodelle 
ennakkoilmoittautumisissa. Tarjoamme myös harrastuksen syventämisen mahdollistavia ryhmiä, 
joihin haetaan kaikille avoimien valintatilaisuuksien kautta. Opetus on maksullista, mutta 
maksuhuojennuksen tai vapaaoppilaspaikan hakeminen on mahdollista. 

Tanssin harrastamiseen riittää oma halu. Opetustarjonta pyritään suunnittelemaan siten, että 
tanssiharrastuksen aloittaminen on helppoa ja oman opintopolun rakentaminen sujuvaa. 
Tanssiopinnoissaan voi edetä omatahtisesti ja itselleen sopivalla tavoitteellisuudella. Oppilaat ovat 
yhdenvertaisia opintojen etenemistahdista riippumatta.  

Vantaan Tanssiopisto pyrkii tarjoamaan tanssinopetusta laajasti Vantaan alueella. 

Toimintaa ohjaa opetussuunnitelma. 

 

• Kiusaamisen ja syrjinnän vastaiset toimintatavat, kaikkien osallisuuden vahvistaminen 

Opetusryhmissä keskustellaan oppilaiden ikään sopivalla tavalla yhteisistä toimintatavoista, toisten 
huomioimisesta ja pyritään edistämään kannustavaa, kaikkien osallisuuden takaavaa yhteishenkeä. 
Kiusaamiseen puututaan eikä syrjiviä toimintatapoja hyväksytä. 

• Yhdenvertaisuus riippumatta ulkonäöstä ja kehosta sekä kehollinen itsemäärämisoikeus 

Tanssi sopii harrastuksena kaikenlaisille kehoille, ja jokainen saa tanssia omien kehollisten 
edellytystensä mukaan. Opetuksessa kehoa koskeva ohjaus on yhteydessä tehtävään 
harjoitteeseen. Tavoitteena on ohjata turvalliseen ja opetettavan tanssilajin mukaiseen kehon 
käyttöön. Muu ulkonäön ja kehon kommentointi tanssitunnilla on turhaa.  

Yhdessä tanssimiseen kuuluu myös toisen koskettaminen. Kosketuksen avulla ohjaaminen on lisäksi 
tärkeä pedagoginen työkalu. Kosketetuksi tulemisesta voi aina kieltäytyä. 



 

• Yhdenvertaisuus riippumatta etnisyydestä, uskonnosta ja kielestä 

Pyrimme välttämään toisen lähestymistä etnisyyteen tai uskontoon perustuvin ennakko-oletuksin. 
Kunnioitamme erilaisia uskonnollisia vakaumuksia ja huomioimme ne tarvittaessa. Opetuskielenä 
on suomi, mutta suomenkielen taito ei ole edellytys opetukseen osallistumiselle. 

 

• Sukupuolinen tasa-arvo, sukupuolen moninaisuus, seksuaalisesta suuntautumisesta 
riippumaton yhdenvertaisuus 

Tunnistamme sukupuolen moninaisuuden ja toimintamme on suunnattu kaikille koettuun 
sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Jokainen saa ilmaista sukupuoltaan 
haluamallaan tavalla ja kertoa itse, miten haluaa tulla kutsutuksi. Sukupuoleen viittaaminen on 
useimmiten tarpeetonta. 

Tiedostamme, että pojille kynnys tanssin harrastamiseen on korkeampi ja he ovat usein 
tanssinharrastajien joukossa vähemmistö. Opisto pyrkii aktiivisesti edistämään poikien 
mahdollisuutta harrastaa tanssia ja esimerkiksi tarjoaa eri ikäisille pojille omia ryhmiä. Sukupuolesta 
riippumatta kaikki ovat silti tervetulleita mihin tahansa oman ikä- ja taitotasonsa mukaiseen 
ryhmään. 

 

• Ikään liittyvä yhdenvertaisuus 

Tanssin opetusryhmiä tarjotaan kattavasti eri ikäisille. Opetuksessa huomioidaan ikäkausiin liittyvät 
tarpeet ja vaatimukset. Sopiva tasoryhmä valikoituu kuitenkin oman edistymisen ja osaamisen, ei 
pelkästään iän mukaan. Kaiken ikäisille tarjotaan mahdollisuus esiintymiseen. 

 

• Saavutettavuus ja esteettömyys 

Tanssin opetus tapahtuu ryhmässä, mikä asettaa haasteita sen mukauttamiselle yksilöllisiin 
tarpeisiin. Pyrimme tekemään kohtuullista mukauttamista siten, että myös erityisiä tarpeita 
omaavien on mahdollista päästä tanssiharrastuksen piiriin. Mukauttamisessa huomioidaan kaikkien 
ryhmän oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutuminen. Etsimme toimivia ratkaisuja (esim. sopivan 
tasoryhmän valitseminen, oppilaan oman avustajan mukanaolo tunnilla) tapauskohtaisesti. 

Toimi- ja esitystilojen esteettömyystiedot ovat osa viestintäämme. 

 

• Yhdenvertaisuus tiedonsaannissa 

Tiedon tasapuolinen saatavuus pyritään varmistamaan, jotta kaikille muodostuu yhdenvertainen 
mahdollisuus hakeutua mukaan esim. opetusryhmiin tai tapahtumiin. 
 



Nettisivustomme palvelevuutta laajennetaan vastaamaan WCAG-kriteeristön vaatimuksia ja 
lisäämällä englanninkielisen informaation määrää. Pyrimme muutoinkin viestimään tarpeen 
mukaan myös englanniksi. 

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma osana toimintaamme 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusajattelu on kaikkea toimintaamme läpäisevä asia. Vantaan 
Tanssiopisto ja sen henkilökunta seuraavat aktiivisesti tähän aihepiiriin liittyvää keskustelua. 
Haluamme myös osallistua siihen pohtimalla erityisesti tanssiin ja tanssinopetukseen liittyviä 
näkökulmia. Tätä suunnitelmaa päivitettäessä tarkastellaan tavoitteiden toteutumista ja nostetaan 
esiin uusia kehityskohteita. Toteutumista seurataan myös osallistujille tehtävissä kyselyissä. 

 
 

Vantaan tanssiopisto tunnistaa vastuunsa edistää hyvää toimintakulttuuria omalla alallaan ja 
toimiessaan erilaisten yhteistyökumppanien kanssa. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan on kirjattu hyviä periaatteita, mutta vasta 
tosiasiallinen käytännön toiminta ratkaisee yhdenvertaisuuden toteutumisen. 

 
 


